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Em comemoração aos 164 anos do

Theatro São Pedro, 
a instituição irá promover uma semana recheada de atrações abertas 
ao público, mediante doação de 2kg de alimentos não perecíveis. A 
programação tem início no dia 22, uma quarta-feira, às 19h, com o 
Sarau do Solar Solidário, que apresenta um show de Pedro Tagliani. 
Na sexta-feira (24), às 20h, a ONG Sol Maior promove aulas no 
Multipalco e, no dia seguinte (25), às 20h, é a vez da Orquestra 
Jovem Theatro São Pedro subir ao palco, com regência da maestrina 
Keliezy Severo. O domingo (26) será marcado por uma edição 
especial da Feira POA Criativa, a partir das 11h na Praça Multipalco, 
e por uma apresentação da Orquestra Theatro São Pedro, às 18h, 
com três solistas convidados: Christoph Hartmann, Fernando Deddos 
e José Milton Vieira. No dia do aniversário da instituição, 27 de 
junho, na Praça Multipalco, será realizada a Festa para São Pedro, a 
partir das 17h, com três atrações ao ar livre. E, para encerrar a 
programação, o Musical Évora, projeto fixo da casa, receberá no dia 
29 (quarta-feira), às 12h30min, a cantora Tássia Minuzzo.

 ÎFalecimento
O jornalista João Borges de Souza, 87 

anos, faleceu ontem no Hospital de Via-
mão. A cerimônia de despedida será hoje 
no Crematório Municipal (avenida Oscar 
Pereira, 584), em Porto Alegre, das 9h às 
14h. As informações foram divulgadas pela 
Associação Riograndense de Imprensa 
(ARI), entidade em que Souza era diretor. 
Reconhecido entre os pares, o jornalista 
atuou na Tribuna Gaúcha, Última Hora, Fo-
lha da Manhã, Folha da Tarde, Correio do 
Povo, Coojornal, Rádio Gaúcha e Zero 
Hora.

 ÎServidores
O presidente Jair Bolsonaro (PL) confir-

mou ontem que não haverá reajuste para 
servidores neste ano. Ele disse, contudo, 
que ainda está em estudo a possibilidade 
de dobrar o valor do auxílio-alimentação 
de todas as categorias ainda em 2022. Se-
gundo Bolsonaro, não haverá reajuste por 
falta de recurso no orçamento.

 ÎMedicamentos
Após a expressiva alta de 3,57% em 

maio, os preços dos medicamentos vendi-
dos aos hospitais no Brasil registraram em 
maio recuo de 0,55%, de acordo com o Ín-
dice de Preços de Medicamentos para Hos-
pitais (IPM-H), indicador desenvolvido pela 
Fipe em parceria com a Bionexo.

 ÎVeículos
A Raízen, licenciada da marca Shell, 

inaugurou na zona norte de São Paulo o seu 
primeiro posto com estação de recarga 
para veículos elétricos. A ideia é implantar 
uma rede com 35 eletropostos de recarga 
rápida que utilizam energia renovável até 
o final do ano-safra (março de 2023).

 ÎCombustíveis
O relator do projeto de lei que fixa o 

teto de 17% do ICMS sobre combustíveis e 
energia elétrica, telecomunicações e trans-
porte coletivo, senador Fernando Bezerra 
(MDB-PE), acolheu uma emenda que inclui 
a correção pelo IPCA no cálculo da perda 
de arrecadação com ICMS para que os Esta-
dos sejam compensados pela União. Além 
disso, o gatilho de 5% de perda de arreca-
dação passa a ser acionado para cada bem 
ou serviço, e não mais sobre o total da re-
ceita do Estado com o ICMS.

 ÎCenso
O IBGE (Instituto Brasileiro de Geogra-

fia e Estatística) encerra amanhã o período 
de inscrições para o processo seletivo com 
48.535 vagas temporárias de recenseado-
res do Censo 2022. As vagas exigem nível 
fundamental completo e estão distribuídas 
em todas as unidades da federação.

em focoFechamento 

Porto Alegre, terça-feira, 14 de junho de 2022

fonte:

O frio polar tende a perder força na grande 
maioria das regiões e o número de cidades com 
marcas negativas diminui muito. A previsão é de 
a temperatura baixar de zero, especialmente nos 
Campos de cima da Serra. Em diversos municípios a 
temperatura irá oscilar ao redor de 5°C, sobretudo, 
em cidades de maior altitude da Metade Norte. Na 
Metade Sul e Leste, a terça irá começar com nuvens 
baixas e nevoeiros que irão impactar a visibilidade 
no turno da manhã. A tarde terá sol e temperatura 
amena ao redor de 20°C.

A jornada poderá ter início com a presença de nuvens baixas e nevoeiros, porém, a 
tarde terá predomínio de sol e temperatura mais amena à tarde. Amanhã o tempo fica 
firme com sol e maior amplitude térmica. Na sexta-feira a instabilidade retorna com 
muitas nuvens e chuva.
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Marcando os 60 anos da carreira do teatrólogo Valter 
Sobreiro Júnior e a volta do ator Joao Schmidt aos palcos, 

o espetáculo

Pai-de-Deus, 
que relembra as dores da ditadura, estreia em Porto 

Alegre nesta sexta-feira, às 20h, no Teatro de Arena (Av. 
Borges de Medeiros, 835). Na peça, o protagonista 

(Schmidt) é um torturador da época do regime militar 
apelidado de Pai-de-Deus. A visita de um jovem 

(interpretado por Germano Rusch) traz a ambos memó-
rias terríveis, que os unem em um passado comum: a 
ditadura. Nesse contexto, são trazidas à tona culpas, 

remorsos, desespero e violência, transparecendo todo 
um painel sombrio do período em que a tirania se 

impunha aos corações e mentes do País. Os ingressos 
podem ser adquiridos na bilheteria local ou no Sympla, 

por R$ 50,00 (inteira) ou R$ 25,00 (meia-entrada).

Nesta quarta-feira, às 12h30min, o

Musical Évora 
apresenta, em voz e piano, o duo Grüsse, 
formado pela soprano Andiara Mumbach e pelo 
pianista Daniel Benitz. O recital gratuito de 
música erudita acontece no Foyer Nobre do 
Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/nº). A 
apresentação, que faz uma saudação à música 
de câmara vocal, reúne um repertório não 
frequentemente tocado, levando o público a uma 
jornada imaginativa por cenários e caminhos 
variados. O programa tem início pelo ciclo 
Mignon, de F. Schubert (baseado na icônica obra 
literária de Goethe), seguido por obras para 
piano solo de F. Liszt e seis canções do composi-
tor norueguês E. Grieg. A capacidade máxima do 
local é de 100 pessoas e as senhas começarão a 
ser distribuídas a partir das 12h.


